
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 15. augusti 2022 istungist 
 
1. Toetuse ja preemia eraldamine 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜle Striidikool 250 eurot sportlase Erik Naissaar Lätis 20-
21.08.2022 toimuva tänavaspordi ja kalisteenika  maailmameistrivõistlustel osalemise kulude 
osaliseks katmiseks. 
Linnavalitsus otsustas eraldada MTÜle Pärnu Jahtklubi 1000 eurot Sugar 3 meeskonna 
avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel ORC World Championships 2022 esikoha 
saavutamise eest. Sugar 3 meeskonda kuulusid Pärnu Jahtklubi liikmed Ott Kikkas, Marjaliisa 
Umb ja Karl-Robert Trink. 
 
2. Eluruumi üürile andmine (Rohu tn 119 korter) 
Linnavalitsus otsustas Rohu tn 119 korteri nr 15 kolmeks aastaks üürile anda. 
 
3. Kinnisasja Pärnu jõgi kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks 
Linnavalitsus nõustus ujuvkai (koos käigusillaga) paigaldamisega viieks aastaks kinnisasjale 
Pärnu jõgi L4 külgnevalt kinnisasjaga Väike Jõe tn 18 isiklike väikelaeva(de) ja veesõiduki(te), 
mis ei ole laevad meresõiduohutuse seaduse § 2 punktides 2, 4 ja 5 toodud tähenduses ja 
mis on registreeritud vastavas registris, sildumiseks ja hoiustamiseks. Kasutusala eeldatav 
suurus on 26 m2, üüritasu suurus 2,60 eurot ühe kasutusala ruutmeetri eest kalendrikuus. 
 
4. Kinnisasja Sauga jõgi L3 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks 
Linnavalitsus andis viieks aastaks eraisiku kasutusse kinnisasja Sauga jõgi L3 osa külgnevalt 
kinnisasjaga Sauga – Jõekalda tn 13 ujuvkai (koos käigusillaga) paigaldamiseks taotleja 
isikliku väikelaeva(de) ja veesõiduki(te), mis ei ole laevad meresõiduohutuse seaduse § 2 
punktides 2, 4 ja 5 toodud tähenduses ja mis on registreeritud vastavas registris, sildumiseks 
ja hoiustamiseks. Kasutusala eeldatav suurus on 4,23 m2, üüritasu suurus kaks eurot ühe 
kasutusala ruutmeetri eest kalendrikuus. 
 
5. Pärnu linnavalitsuse 31.05.2021 korralduse nr 375 muutmine 
Pärnu linnavalitsuse 31.05.2021 korraldusega nr 375 „Kinnisasja Pargi tänav T3 
omandamine“ otsustati omandada Riigi Kinnisvara AS-le kuuluv kinnisasi Pargi tänav T3. 
Kinnistu omandati eeldusel, et müüja lammutab omandatavale kinnisasjale jääva hoone 
2022. aasta lõpuks. Pärnu linna ja Riigi Kinnisvara AS vahel 26.10.2021 sõlmitud notariaalses 
müügilepingus (notariaalakt nr 3360) on kokku lepitud (punkt 4.4), et Riigi Kinnisvara AS 
lammutab Pikk tn 18 ja Pargi tänav T3 kinnistutel oleva hoone hiljemalt 31.12.2022.  
Seoses sõjalise konfliktiga Ukrainas on selgunud, et antud hoone on Eesti riigile ajutiselt 
vajalik Ukraina sõjapõgenike teenindamiseks, mistõttu hoone lammutustöid ei ole mõistlik ja 
võimalik 2022. aastal teha. Riigi Kinnisvara AS taotles müügilepingu punkti 4.4 muutmist ja 
hoone lammutustähtaja pikendamist aasta võrra. Müügilepingu punkt 4.6 sätestab 
müügilepingu punktis 4.4 sätestatud hoone lammutustähtaja pikenemise muuhulgas juhul, 
kui esineb Riigi Kinnisvara ASist mitte sõltuv asjaolu, mis võib oluliselt mõjutada ajutiselt 
tööde teostamist tähtajaks. 
Eeltoodust tulenevalt otsustas linnavalitsus muuta Pärnu linnavalitsuse 31.05.2021 
korralduse nr 375 „Kinnisasja Pargi tänav T3 omandamine“ punkti 2.3. esimest lauset ja 
sõnastada see alljärgnevalt: 



„2.3. Pärnu linn ja Riigi Kinnisvara AS on kokku leppinud Pikk tn 18 hoone lammutamises 
2023. aasta lõpuks.“. 
 
6. Kinnisasja Kaasiku tänav tasuta omandamine 
Linnavalitsus otsustas omandada tasuta Pärnu linnale Paikuse alevikus asuva Kaasiku tänava 
kinnisasja (pindala 5490 m2, sihtotstarve transpordimaa) koos rajatisega. Kinnisasi 
omandatakse eeldusel, et kinnisasjal ei lasu hüpoteeke ega muid kolmandate isikute õigusi 
sh kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslikke kolmandate isikute õigusi, välja 
arvatud avalikes huvides tehnovõrkude ja – rajatiste talumiseks seatavad isiklikud 
kasutusõigused. 
 
7. Ehitusloa andmine, Ranniku küla, Sepamaa 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Ranniku külas asuvale Sepamaa kinnistule elamu 
püstitamiseks koos elamut teenindavate krundisiseste kommunikatsioonidega: elekter, 
reoveekanalisatsioon koos heitvee immutussüsteemiga, vesi ja maakütte kollektor. 
 
8. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Karukella tee 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Papsaare külas asuvale Karukella tee 2 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitisi teenindava kinnistusiseste veevarustuse, 
kanalisatsiooni, side- ja elektrivarustuse rajamisega. Enne kasutusloa taotlemist peavad 
olema välja ehitatud detailplaneeringu alal moodustatud transpordimaa kinnistutel sõidu- ja 
kõnnitee ning mahasõidu, liikluskorraldus- ja ohutusvahendid, haljasalad ning muud 
katendid ja kinnistusisese tänavavalgustuse elektrivarustuse ja -paigaldised ja avalikuks 
kasutamiseks ette nähtud laste mänguväljak koos pargialaga ja samale kinnistule 
haljaspiirdega eraldatud jäätmekäitlusala. 
 
9. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Toominga tn 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Pärnu linnas asuvale Toominga tn 2 kinnistule 
üksikelamu püstitamiseks koos ehitise teenindamiseks vajaliku veetorustiku, reo- ja 
sademeveekanalisatsiooni, side- ning elektrivarustuse rajamisega. Enne tööde algust on vaja 
taotleda muinsuskaitseametilt kirjalikku tööde luba. 
 
10. Ehitusloa andmine, Paikuse alev, Raudtee tn 10 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Raudtee tn 10 kinnistule sauna 
püstitamiseks. 
 
11. Ehitusloa andmine, Silla küla, Raudmäe 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Silla külas asuvale Raudmäe kinnistule abihoone 
püstitamiseks. 
 
12. Ehitusloa andmine, Silla küla, Kuigu tee 18 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Silla külas asuvale Kuigu tee 18 kinnistule elamu 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja 
elekter. 
 
13. Ehitusloa andmine, Silla küla, Ogaliku tee 9 



Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Silla külas asuvale Ogaliku tee 9 kinnistule elamu 
püstitamiseks koos krundisiseste kommunikatsioonidega: vesi, reoveekanalisatsioon ja 
elekter. 
 
14. Ehitusloa andmine, Silla küla, Kopra tänav 
Linnavalitsus otsustas anda tee ehitusloa Silla külla Kopra tänava ehitamiseks. 
 
15. Ehitusloa andmine, Marksa küla, Mihklitalu 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Marksa külas asuvale Mihklitalu kinnistule üksikelamu 
ja kuuri püstitamiseks koos ehitiste teenindamiseks vajaliku veevarustuse, 
reoveekanalisatsiooni, elektrivarustuse ning maakütte rajamisega. 
 
16. Ehitusloa andmine, abihoone, Paikuse alev, Keraamika põik 2 
Linnavalitsus otsustas anda ehitusloa Paikuse alevis asuvale Keraamika põik 2 kinnistule 
abihoone püstitamiseks. 
 
17. Pärnu linnas Ugandi tn 8 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine 
Linnavalitsus määras Ugandi tn 8 ja Ugandi tn 8y asuvate katastriüksuste liitmisel tekkivale 
katastriüksusele koha-aadressiks Pärnu linn, Pärnu linn, Ugandi tn 8 ning sihtotstarbeks 
elamumaa – 100%. 
 
18. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks 
Linnavalitsus volitas sotsiaalosakonna eestkostespetsialisti esindama Pärnu linnavalitsust 
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning kõigis 
kohtutes seadusega sätestatud korras eestkoste korraldamisel ning eestkostetava 
isikuhooldus- ja varahooldusõiguse teostamisel, sh kõigi pangatoimingute teostamisel 
krediidiasutustes, panga- ja kindlustuslepingute sõlmimisel ja lõpetamisel, lepingutest 
tulenevate toimingute teostamisel, kontode käsutamisel ja eestkostetava kui pärija 
esindamisel pärimisega seotud asjaajamisel. 
 


